
UCHWAŁA NR XXXI/225/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 
poz 446 ze zm.) oraz art. 229 ust.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana                                 na działania Dyrektora Miejskiego 
Domu Kultury w Świebodzicach. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzicach do zawiadomienia 
skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

dr Łukasz Kwadrans
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Uzasadnienie

Zgodnie z § 92 ust. 1 pkt. 5 Statutu Gminy Świebodzice, Komisja Rewizyjna przeprowadziła
postępowanie wyjaśniające i ustaliła w drodze uchwały, iż skarga Pana S                             na działania
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach jest bezzasadna.

W toku postępowania Komisja odebrała pisemne wyjaśnienia od Dyrektora Miejskiego Domu
Kultury w Świebodzicach. Analizie poddano również zgromadzoną korespondencję załączoną do
skargi. Z analizy zebranego materiału wynika, iż skarżący oczekuje od Dyrektora Miejskiego Domu
Kultury w Świebodzicach informacji tożsamych z treścią Sprawozdania finansowego z wykonania
planu dochodów i kosztów Miejskiego Domu Kultury za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
W odpowiedzi na wniosek skarżący otrzymał informację, iż na dzień sporządzenia odpowiedzi
Dyrektor nie dysponował danymi w formie wnioskowanej przez skarżącego. W uzasadnieniu
odpowiedzi Dyrektor MDK wskazał na przepisy regulujące zasady i termin sporządzenia
sprawozdania, które w swej treści zawiera dane jakich udostępnienia oczekiwał skarżący. Dane takie
zostaną udostępnione w terminie do dnia 31 marca 2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego. Skarżący w ustawowym terminie otrzymał takie informacje jakie w dacie
sporządzenia odpowiedzi posiadł Dyrektor MDK.

Wobec ustaleń Komisji Rewizyjnej Rady Miejskie w Świebodzicach podjęta została uchwała
o uznaniu skargi za bezzasadną i takie rozstrzygnięcie rekomenduje do podjęcia przez Radę Miejską
w Świebodzicach. Zatem niniejsza uchwały jest uzasadniona.
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